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FINANS- och EKONOMIUTSKOTTETS betänkande 

NQ 19/1948 .med anledning av Ålands landskapsnämnds 

framställning till Ålands landsting rrad förslag 

till landskapslag angående ändring av landskaps~ 
-· lagen den 4 augusti 1924 om utgörande av skatt 

för hunoar i lann skapet .~lana . • 

Med anledning av förenämnda framställning får utskottet härmed vörd~ 

samt framhål-la följande: 
Utskottet har ansett skäl vara att något sånka marginalen för lands

b:wgden, främst med tank-e på den fattigare befolkningen i utskären, som 

annars måhända finge svårt att ha hundar. Utskottet har därför föresla
git skattebeloppet i landskommuner till minst fyrahundra och högst ett

tusentvåhundra mark i året, och anser, att skärgårdskommunerna~nom denna 
marginal borde ha möjlighet att fastställa ett skäligt skattebelopp. För 

staden har beloppen bibehållits oförändrade i, utskottets förslag, då i 

staden hundar mera sällan hållas av nyttoskäl. 
Utskottet anser att 1894 års förordning borde ingå som tilläggsblad 

i .Ålands författningssamling då denna ändring publiceras. 

Med stöd av vad sål?nda framhållits får utsk~ttet vördsamt föreslå, 

att Landstinget måtte antaga nedanstående 

L a n d s k a p s l a g 

angående ändring av landskapslagen den 4 augusti 1924 om utgörande av 

skatt för hundar i landskapet ~land. 
På framställnin~ av !h1nas 1Pn~sltRpsnämnr'3 hi:i..,,, .~lBnci s 18no sting anta .... 

git nedanstående 
Landskapslag 

angående ändring av landskapslagen den 4 augusti 1924 om utgörande av 

skatt för hundar . i landskapet hand. 

~ 1. 
Ägare av hund skall för densamma i årlig skatt till kommunen erlägga 

på lanaet i le.ndskapet minst fyrahundra och högst ettusentvåhundra mark 

samt i Mariehamns stad minst . ettusen och högst tretusen mark.. Det ankom

mer å vederböra~de kommun att inom förenämnda begränsning fastställa 
skattens belopp~ 

Skatt erlägges dock icke för hundar, vilka ägas av landskapet eller 

vilkas underhållskostnad bestrides av land skapsmedel, ej heller för hun""'. 
dar, vilka användas såsom invaliders och abnormas hjälp- och ledarhundar. 

Beträffande skattefrihet för hundar i landskapet Åland, vilka ägas av 

st~ten eller vilkas underhållskostnader bestridas av statsmedel, vare 
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-gällande vad därom är- i riket särski lt stadgat • 

Denna landskapslag tillämpas f!'ån och med den 1 januari 1949 och gena~ 

densamma upp.häves landskapslagen den 27 februari 1945 angående ändring 

av landskapslagen .den 4 augusti 1924 om utgörande av skatt for hundar 1 

. ~d.$.blpe.t .Åland • 

Mariehamn, den 17 november 1948. 

På finans~. och ekonGmiutskottets vägnar: 

rt5: __ ___ /~-~--~ 
. . 

Paul E • .Paul son . 

f u dman, 
I ä~endets behandling hava deltagit: ordföranden Paulson, viceord

föranden Blomroos samt ledamöter na Bertell, Albert J ansson och Manselin. 
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STORA UTSKOTI'ETS be tänkande Nto 25/194 8 med 

anledning av l andskapsnämndens framställning 

.till Ålands landsting med förslag till l andskaps 

lag ang ående ändring av landskapslagen den 4 au~ 

gusti 1924 om utgörande av ska ct för hundar i 

landskapet Åland • 

Landstinget, som i ärendet f ått mottaga finans- och ekonomiutskottets . 

betänkande N:o 19/1948, har däröver infordrat stora utskottets utlåtande 1 

Vid behandlingen av ärendet fcr es lD~ s viss erli!Zen AV särs1dla a med

lemmar, att i!l\1d.11I}gränsen för ska t ten å hundar på landet i landskapet 

skulle fastställas till 300 mark, men majoriteten inom utskottet omfat

tade finans- och ekonomiutskottets betänkande, varför stora utskottet 

vördsamt föreslår 
att landstinget ville antaga. ifrågavarande 

lagförslag i den lydelse finans- och ekonomi

utskottet föreslagit. 

Mariehamn den 23 november 1948. 

På stora utskottets vägnar: 

Närvar ande i utskottet: ordföranden Co.rl Oarlson samt ledlooterna Begtz, 

Carl Holmqvist, Gustaf Jansson, ~indblom, Nordman och Persson samt supp

lea nterna Arvidsson ocm Lindholm. 


